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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e doze, foi realizada, na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima nonagésima reunião ordinária do Colegiado 6 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 7 

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que 8 

presidiu a reunião; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

Graduação em exercício; Profª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-Reitora de 10 

Graduação em exercício; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Francisco José Alves Lemos – Diretor do CBB 12 

em exercício; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura - 13 

Diretor do CCH; Prof. Alexandre Pio Viana – Diretor do CCTA em exercício; Prof. Marco 14 

Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. 15 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – 16 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Secretário Geral; Prof. 17 

Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Vanildo Silveira – Diretor 18 

de Informação e Comunicação; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária 19 

ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 388ª e 389ª reuniões; 2- 20 

Decreto 43585 – Dispõe sobre a revisão da programação do Plano Plurianual do Estado do 21 

Rio de Janeiro – PPA 2012/2015 – Elaboração da Proposta Orçamentária para o Exercício 22 

de 2013; 3- Fórum Empresarial do Norte Fluminense – preparatório para o Rio +20; 4- Ato 23 

Executivo – Cursos de Extensão; 5- Plano Estratégico Situacional – PES; 6- Assuntos 24 

Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou que o 25 

motivo da ausência do Prof. Edson é que ele estava no Rio de Janeiro representando a 26 

UENF em homenagem que a ALERJ prestou ao Ministro da Ciência e Tecnologia, Marco 27 

Antônio Raupp, que recebeu o Título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Passando 28 

ao item 1, o Reitor colocou em apreciação as minutas das atas da 388ª e 389ª reunião, 29 

sendo aprovadas por unanimidade. Passando ao item 2, o Prof. Marco Antônio fez uma 30 

explanação sobre a programação do Plano Plurianual – PPA 2012/2015. Falou sobre a 31 

importância dos Centros participarem da elaboração do orçamento para 2013, informando 32 
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sobre a programação de elaboração de todos os eventos relacionados: revisão do PPA 33 

2012-2015, LOA 2013. Também mostrou toda sua preocupação na execução do 34 

orçamento de 2012, pois a cota financeira de maio no valor de aproximadamente R$ 35 

2.100.00,00 teve uma redução da ordem de R$ 500.000,00, o que não nos permitirá pagar 36 

as despesas de custeio que estão em torno de R$ 2.000.000,00. O Prof. Marco Antonio 37 

disse ainda da sua preocupação com o cronograma de desembolso das cotas financeiras, 38 

pois o mesmo concentra a sua liberação dos maiores valores para o final do corrente 39 

exercício fiscal, sendo que em dezembro está a maior cota no valor de R$ 8.500.000,00, o 40 

que dificilmente conseguiremos gastar em apenas um mês. Informou que no dia trinta de 41 

maio haverá uma audiência pública na ALERJ para discutirmos sobre o orçamento 2012 da 42 

UENF. O Prof. Edmilson indagou sobre as compras de equipamentos. O Prof. Marco 43 

Antônio informou que todos os esforços estão sendo feitos para que os equipamentos 44 

possam ser comprados, mas é importante que todos fiquem cientes da realidade. Salientou 45 

que, como informado anteriormente, todas as solicitações de compras que foram enviadas 46 

à gerência de compras com erro estão sendo devolvidas. O Prof. Marco Antônio leu o 47 

Decreto do Governo do Estado nº 43585, de 11 de maio de 2012, que dispõe sobre a 48 

revisão da programação do plano plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA 49 

2012/2015, sobre a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2013. 50 

Salientou que a previsão orçamentária para 2013 deverá ser enviada até o dia treze de 51 

julho. Pediu aos Diretores que discutam sobre o assunto nos Centros, pois precisamos 52 

aprovar a estimativa orçamentária no CONSUNI em tempo hábil. O Reitor falou que é 53 

necessário fazermos previsões orçamentárias dentro da realidade. Enfatizou que a 54 

expansão da UENF está dentro do plano orçamentário. O Prof. Vanildo falou que é 55 

importante discutir o orçamento nos Centros, por ser a maneira mais democrática. O 56 

Reitor destacou a importância de termos respaldo na hora de fazermos pedidos ao 57 

Governo. Os Membros do Colegiado concordaram que o planejamento apresentado 58 

anteriormente poderá ser utilizado como base, apenas fazendo pequenas modificações. O 59 

Sr. Constantino falou que as pessoas têm tendências a pedir coisas que interferem 60 

diretamente em seus setores, que na verdade deveriam pensar na universidade como um 61 

todo. É preciso que as pessoas tenham consciência cívica do orçamento. O Prof. Marco 62 

Antônio leu o documento que será enviado à FIRJAN, em resposta à carta que foi 63 
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encaminhada por eles, solicitando informações sobre adicionais de insalubridade e 64 

periculosidade. Os Membros do Colegiado aprovaram o documento que será enviado. O 65 

Prof. Manuel leu o parecer da ASJUR no processo E-26/050.628/12, que trata do 66 

reaproveitamento de taxa de inscrição em concurso de docentes. O parecer foi positivo e, 67 

conforme solicitado, será encaminhado aos Centros, para que todos tomem conhecimento. 68 

Passando ao item 3, o Reitor leu o documento enviado pela comissão organizadora do 69 

Fórum Empresarial do Norte Fluminense, que solicita a participação da UENF no evento 70 

que será preparatório da Rio +20. Informou que a UENF concordou em sediar o evento, 71 

que será na segunda semana do mês de junho. A UENF contribuirá com a estrutura do 72 

evento, o restante será por conta da organização do Fórum. Pediu aos Diretores de Centro 73 

para divulgarem o evento, para que haja uma grande participação da UENF. Informou que 74 

na última reunião do Conselho Curador, o Dr. Paulo Tafner perguntou se a UENF tem 75 

interesse em participar do evento da Rio +20 no stand da FINEP, para que possamos 76 

apresentar a UENF para o mundo. Temos que fazer uma apresentação de qualidade. O 77 

Prof. Vanildo falou que será interessante fazer uma padronização do material a ser 78 

enviado. O Prof. Manuel falou que as Pró-Reitorias também deverão participar do evento. 79 

O Prof. Carlos Maurício informou que o tema da Semana Nacional de Ciência e 80 

Tecnologia da UENF será: Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. 81 

Os Membros do Colegiado concordaram que a UENF deverá participar da Rio +20 - 82 

Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável, no stand da FINEP. 83 

Passando ao item 4, ficou decidido que o Ato Executivo do Curso de Extensão será 84 

discutido no próximo COLEX, com a presença do Prof. Paulo Nagipe. Passando ao item 5, 85 

os Membros do Colegiado decidiram que o Plano Estratégico será aprovado no próximo 86 

COLEX. Concordaram que deverão enviar sugestões ou correções que desejarem até o 87 

dia 25 de maio. Passando ao item 6, em conformidade com o que foi definido na reunião 88 

de 08/05/2012, o Diretor do CCT, Prof. Edmilson J. Maria fez um relato dos 89 

entendimentos dos Diretores de Centro quanto à possível lotação do servidor ANTONIO 90 

LUIZ AYRES (Processo nº E-26/051166/11). Disse que basicamente foram cotejadas as 91 

demandas dos Centros com a descrição analítica da função constante do Manual de 92 

Cargos da UENF (fls. 06); adiantou que o perfil profissional do servidor atende 93 

perfeitamente as demandas dos Centros e particularmente do CCT, o maior Centro da 94 
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UENF, onde as carências são maiores; houve, então, um consenso para que o servidor 95 

ANTONIO AYRES seja lotado no CCT, superando eventuais disposições em contrário. A 96 

Profª. Rita colocou para aprovação do Colegiado os novos valores de bolsa: estágio – 97 

nível médio 0,8BM de R$ 288,00 passará para R$ 336,00; nível superior 1,0BM de R$ 98 

360,00 passará para R$ 420,00; apoio de ensino – 10h – 1,7BM de R$ 612,00 passará 99 

para R$ 714,00; 20h MS – 3,4BM de R$ 1.244,00 passará para R$ 1.428,00; 20h DS – 100 

4,0BM de R$ 1.440,00 passará para R$ 1.680,00; 30h – 4,2BM de R$ 1.512,00 passará 101 

para R$ 1.764,00; apoio acadêmico – 40h DS – 10BM de R$ 3.600,00 passará para R$ 102 

4.200,00; 20h DS – 5,0BM de R$ 1.800,00 passará para R$ 2.100,00; 40h MS – 8,6BM 103 

será de R$ 3.612,00; 20h MS – 4,3BM será de R$1.806,00. Os Membros do Colegiado 104 

aprovaram os novos valores que serão pagos pela PROGRAD, a partir do dia 01 de 105 

junho de 2012. O Reitor colocou para aprovação do Colegiado a instalação do Laboratório 106 

de Certificação de Produtos Cerâmicos, leu o Ofício FENORTE PRES nº 034 e o parecer 107 

do Prof. Edmilson que foi o relator. Explicou a todos que o projeto sairá em nome do Prof. 108 

Paulo César de Almeida Maia e posteriormente será doado à UENF. O Prof. Carlos 109 

Maurício destacou sobre a importância que terá o laboratório nas linhas de pesquisa. Após 110 

discussão dos Membros, a instalação do Laboratório de Certificação de Produtos 111 

Cerâmicos na UENF foi aprovada por unanimidade. O Reitor informou que foi publicado no 112 

Diário Oficial do Município, no dia 16 de abril de 2012, o tombamento de vários imóveis na 113 

cidade, entre eles o prédio da Casa de Cultura Villa Maria. Informou que está sendo feita 114 

uma consulta à Assessoria Jurídica, para que possa nos orientar como devemos agir. O 115 

Prof. Manuel informou que alguns lugares na área da Casa já estão tombados, como a 116 

capela, o chafariz, entre outros. Falou que seria interessante procurarmos o órgão do 117 

Estado que cuida de tombamentos, para que a Casa seja tombada também pelo Estado, 118 

proporcionando, assim, condições de liberação de mais verbas para restauração. Ficou 119 

decidido que o Prof. Sérgio fará uma pesquisa mais profunda sobre a Casa de Cultura Villa 120 

Maria. O assunto será levado novamente ao COLEX. O Reitor falou que o prédio onde 121 

está a PROGRAD e o CEDERJ está sendo finalizado dentro do cronograma previsto. A 122 

instalação de televisores também está dentro do cronograma. Informou que chegou o 123 

Ofício DGTI nº 160/12 do CNPq, que encaminha o certificado de credenciamento, que 124 

confere direito à UENF de importar diretamente máquinas, equipamentos, aparelhos e 125 
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instrumentos, bem como suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e 126 

produtos intermediários, destinados à execução de pesquisa cientifica ou tecnológica, com 127 

os benefícios previstos na Lei nº 8.010, de 29 março de 1990, alterada pela Lei nº 10.964, 128 

de 28 de outubro de 2004. Falou sobre a comemoração do aniversário de 19 anos da 129 

UENF, pediu aos Membros do Colegiado que sugiram os servidores que deverão receber 130 

homenagens. O Prof. Edmilson sugeriu que o Prof. Sérgio Neves seja um dos 131 

homenageados. O Prof. Gustavo sugeriu que seja feito um concurso garota UENF e 132 

mister UENF. O Prof. Reginaldo sugeriu que a Diretoria de Informação e Comunicação 133 

participe da organização do aniversário da Universidade. O Prof. Vanildo informou que já 134 

está fazendo um levantamento de custos, para que seja feita uma campanha externa com 135 

outdoor. O Reitor pediu que a Comissão que está tratando do funcionamento do 136 

Restaurante Universitário defina de que forma será o funcionamento do restaurante, se 137 

será terceirizado. Informou que se não houver nenhum problema a licitação da obra 138 

ocorrerá no dia 31 de maio. É preciso apresentar o projeto de funcionamento no 139 

CONSUNI, para que seja aprovado. Informou que foi convidado, pelo DCE, para participar 140 

de um almoço no dia 22 de maio, porém ele foi ao almoço, mas os alunos não 141 

compareceram. Falou que participou de audiência com o Vice-Presidente Michel Temer, no 142 

dia 8 de maio em Brasília, junto aos demais membros da Associação Brasileira dos 143 

Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM). Durante a reunião a 144 

associação reivindicou um maior apoio da União às universidades estaduais e municipais e 145 

apresentou ao Vice-Presidente números que comprovam a importância das universidades 146 

estaduais e municipais na integração nacional e no desenvolvimento sustentável no interior 147 

do Brasil. Falou que participou da reunião da ABRUEM no dia 9 de maio, onde foram 148 

discutidos, entre outros assuntos, o 50º Fórum Nacional de Reitores, que acontecerá em 149 

Recife no período de 23 a 26 de maio. Trataram também sobre Missão Internacional para a 150 

Bélgica, onde seremos representados pela Profª Ana Beatriz. Informou que esteve no Rio 151 

de Janeiro com o Secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso. Participaram de 152 

uma reunião com o SINTUPERJ, onde foi discutido, entre outros assuntos, sobre a 153 

Dedicação Exclusiva (DE) e a reposição salarial. Falou que a UERJ estabeleceu uma 154 

comissão para discutir sobre a DE. Informou que participou da homenagem ao ex-155 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu o título de Doutor Honoris Causa, 156 
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concedido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade 157 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), 158 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Rural do Rio de 159 

Janeiro (UFRRJ). A UENF e o Centro Universitário da Zona Oeste (UEZO) participaram 160 

como convidados. Falou que esteve no Rio de Janeiro participando da inauguração do 161 

Programa de Exposições Temporárias do Museu Ciência e Vida, onde esteve com o 162 

Ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp e teve a oportunidade 163 

de convidá-lo para fazer uma visita à UENF. O Ministro aceitou o convite e deverá definir a 164 

data em que virá. A inauguração contou ainda com a presença do Governador Sérgio 165 

Cabral, do Secretário de Ciência e Tecnologia Alexandre Cardoso, deputados federais e 166 

estaduais. Informou sobre o concurso de técnico administrativo que esta prestes a ser 167 

divulgado. Falou que entre os dias 23 e 26 estará em Recife, participando do 50º Fórum 168 

Nacional de Reitores. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou 169 

a reunião às 16 horas e 56 minutos. 170 

 171 

 172 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 173 

                  Reitor                                                             Secretária ad hoc 174 


